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 वॉर्गलर 



आपण पक्ष्ाांना एका झाडावरून दसुऱ््ा झाडावर ककां वा घरावर उडत जाताना आखण परत 
्ेताना पाहातो. पक्षी इथनू ततथे कुठेही उडत असतात.  



 वर्गभर पक्ष्ाांि ेतनरीक्षण केले तर आपल््ाला का् ददसत?े 
दहवाळ््ात जेव्हा ददवस लहान होत जातात आखण थांडी वाढत 
जात ेतेव्हा काही प्रकारि ेपक्षी अिानक नाहीस ेहोतात. िांरतर, ते 
पक्षी उर्दार हवामान असलेल््ा दक्षक्षण भार्ाकड ेजातात.  

स्नो र्ीज  
(पाांढरे हांस) 





वसांत ऋतूि ेआर्मन होताि दक्षक्षण भार्ात 
रे्लेले पक्षी परतू लार्तात. म्हणज,े ते दक्षक्षण 
भार्ातील घर सोडून पनु्हा आपल््ा मळू उत्तर 
भार्ातील घराकड ेपरततात. मर् ते इथे घरटे 
र्नवतात, अांडी घालतात, ती उर्वतात आखण 
त््ातून र्ाहेर पडलेल््ा पपलाांि ेसांर्ोपन करतात. 
पक्ष्ाांि ेहे जाणे-्ेणे र्घनू आपण म्हणतो, पक्षी 
स्थलाांतर करत आहेत.  

आर्क्टगक टनग 

उत्तरेकडील ओररओल  



उत्तर भार्ात पोहोिल््ावर हे पक्षी घरटी र्नवतात. ही घरटी त े
झाडाांवर, झडुपाांमध््े ककां वा इमारतीांमध््े र्नव ूशकतात. ककां वा मर् 
सुतार पक्ष्ासारिे झाडाच््ा र्ुांध््ामध््े मोठे तिद्र करून आतील 
उर्दार जारे्त ते घरटे र्नवतात. काही पक्षी आदल््ा वर्ी र्नवलेले 
घरटेि पनु्हा वापरतात 

पपवळ््ा 
पोटािा 
सतुार 

र्ानग स्वलॅो 
(माळमभांर्री) 



जुन््ा काळातील लोकाांना पक्षी स्थलाांतर करतात, हे मादहत नव्हते. त््ाांना वाटे की पक्षी 
जममनीत तिद्र पाडून त््ात लपनू र्सतात आखण दहवाळा सांपेप्तं ते ततथेि झोपनू राहातात. 
काही लोकाांना वाटे की पक्षी आपला दहवाळा तलावाच््ा तळाला असलेल््ा चििलात घालवतात.  

माती 

हवा 

र्र्ग  



आता आपण जाणतो की हे पक्षी दहवाळ््ात कुठे र्ा्र् होतात. पक्षी 
स्थलाांतर करत असताना पक्षी सांशोधक (ऑतनगथोलॉजीस्ट) सापळा ककां वा 
जाळे वापरून काही पक्षी पकडतात. मर् त े्ा पक्ष्ाांच््ा पा्ाांमध््े एक कड े
घालतात. नांतर त े्ा पक्ष्ाांना सोडून देतात. कड््ामळेु पक्ष्ाांना कसलाही 
त्रास होत नाही. प्रत््ेक कड््ावर एक र्ुप्त सांदेश मलदहलेला असतो. पक्षी ज््ा 
दठकाणी पकडला रे्ला, त ेस्थान हा सांदेश दशगवतो.  



काही पक्ष्ाांना स्थलाांतर करण््ास काही आठवड ेलार्तात. कारण ते मार्ागमध््े अनेकदा थाांर्तात.  
काही पक्ष्ाांना स्थलाांतर करण््ास र्क्त काही ददवस लार्तात. 

काही पक्षी स्थलाांतर करताना हजारो मलै उडत जातात. ओररओल पक्षी उडत दक्षक्षणेला पनामा देशात 
जातात आखण र्ानग स्वलॅो (माळमभांर्री) पक्षी मध्् ककां वा दक्षक्षण अमेररकेत जातात.  

उत्तरेकडील 
ओररओल 
पक्षी 

उन्हाळा 

दहवाळा 

र्ानग स्वलॅो 
(माळमभांर्री)) 



हममांर्र्डग ्ा पक्ष्ाि ेवजन र्क्त अडीि गॅ्रम असते. पण स्थलाांतराच््ा वळेी तो न थाांर्ता पाण््ावरून 
पािश ेमलै लाांर् उडत जाऊ शकतो. आर्क्टगक टनग हा पक्षी उत्तर अमेररकेहून दक्षक्षण ध्रवुावर जाताना दहा हजार 
मैल अांतर उडत जातो. 

्ा पक्ष्ाांना कुठे स्थलाांतर करा्ि ेहे कसे कळत?े ते आपला मार्ग कसा शोधतात? हे मोठे र्ूढि आहे.  

आर्क्टगक 
टनग 

रूर्ी थ्रोट 
हममांर्र्डग 



र्ानग स्वलॅो  
(अर्ार्ील) 



काही पक्षी नद्या, पवगत आखण समदु्रककनाऱ््ाांिा मार्ोवा घेत उडतात. पण र्रेि पक्षी थेट समदु्राच््ा 
पाण््ावरून उडत जातात. त््ाांना मार्गदशगन करा्ला कोणताि भभूार् आजूर्ाजूला नसतो. तरीही त ेआपला मार्ग 
कसा शोधतात?  
 

आर्क्टगक टनग 



पक्षी सांशोधकाांच््ा मते पक्षी उत्तर आखण दक्षक्षण ददशा ओळि ूशकतात. पक्षी 
ददवसा तसेि रात्रीसदु्धा स्थलाांतर करतात.  

ददवसा पक्षी सू् ागिी मदत घेऊन उडतात. पक्ष्ाांना ददवसािा कोणता कालावधी 
सरुू आहे, हे कळत असाव.े त ेसू् ागच््ा स्थानावरून उत्तर व दक्षक्षण ददशा शोधतात. 
सकाळी सू् ग पवेूला असताना दक्षक्षण ददशते उडा्ि ेअसेल तर पक्षी सू् ग त््ाांच््ा 
डाव््ा र्ाजुला असेल, अशा प्रकारे उडतात.  

सू्ोद् 



पक्षी दपुारच््ावेळी दक्षक्षण ददशते उडतात तवे्हा सू् ग 
त््ाांच््ा उजव््ा र्ाजलूा असतो. 

 सू् ागस्त 

दक्षक्षण 



तारा 

पक्षी रात्री उडतात तेव्हा ते मार्ग शोधण््ासाठी ताऱ््ाांिी मदत घेतात. 
सांशोधकाांनी ्ाि ेपरीक्षणही केले आहे. त््ासाठी त््ाांनी पक्ष्ाांना एका मोठ््ा 
ताराांर्णात सोडले. तथेील ताऱ््ाांिी र्कस्थती र्दलता ्ेत होती.   

ब्लॅकपॉल
वॉर्गलर 



सरुुवातीला सांशोधकाांनी ्ा ताराांर्णातील ताऱ््ाांिी र्कस्थती आभाळातील ताऱ््ाांच््ा 
र्कस्थतीप्रमाणेि ठेवली. त््ानसुार पक्षी एका पवमशष्ट ददशते उडू लार्ले. पण सांशोधकाांनी 
ताराांर्णातील ताऱ््ाांिी र्कस्थती र्दलली तेव्हा पक्षी वेर्ळ््ा ददशते उडू लार्ले. ्ावरून स्पष्ट 
झाले की पक्ष्ाांनी ताऱ््ाांिी र्दललेली र्कस्थती लक्षात घेतली.  



पण आभाळात ढर्ाांनी र्दी केलेली असताना ना सू् ग ददसतो ना तारे! तरीही पक्ष्ाांना काही र्रक पडत 
नाही. त ेत््ाांिा मार्ग अिकू शोध ूशकतात. हे कसे श्् होते त््ाांना?  

ब्लॅकपॉल
वॉर्गलर 



एका मतानसुार, पक्षी मार्ग शोधण््ासाठी पथृ्वीच््ा िुांर्की् क्षते्रािा उप्ोर् करतात. िुांर्की् क्षते्र हे 
पथृ्वीच््ा सभोवती असलेले एक अदृश्् र्ल असते. हे र्ल उत्तर आखण दक्षक्षण ध्रवुावर सवागचधक असते. 
पथृ्वीच््ा िुांर्की् क्षते्रामळेुि िुांर्कसईु नेहमी उत्तर ददशा दािवते. पक्षी सांशोधकाांना वाटत ेकी काही पक्ष्ाांच््ा 
शरीरात अशा प्रकारिी एिादी िुांर्क सईु असावी.    

दक्षक्षण िुांर्की् ध्रवु 

उत्तर िुांर्की् ध्रवु 



कर्तूर आपला मार्ग शोधण््ात तररे्ज असतात. त््ाांना त््ाांच््ा घरापासनू िूप दरू नेऊन 
सोडले तरीही त ेआपल््ा घरी पनु्हा परतू शकतात. सांशोधकाांनी कर्तुराांवर अनेक प्र्ोर् केले. 
त््ाांनी पक्ष्ाांच््ा डोळ््ाांवर एक िास आवरण घालनू त ेझाकले. त््ामळेु कर्तुराांना ददसेनासे 
झाल.े पण तरीही कर्तुर र्हुताांशीवेळा आपल््ा घरी पोहोिण््ात ्शस्वी झाले.      

कर्तूर 



मँ्स शी्रवॉटर प्रजातीतील पक्ष्ाांना इांग्लांडहून 
अमेररकेतील मॅसेच््सेुट्स ्ेथे नेण््ात आले. ्ा दोन 
दठकाणाांमध््े 3,000 मैल अांतर आहे. र्ारा ददवसाांनांतर 
तो पक्षी पनु्हा इांग्लांडमधील आपल््ा घरट््ात पोहोिला.   

मँ्स शी्रवॉटर 



पक्ष्ाांना हे कसे कळते की आता दक्षक्षण भार्ात जाण््ािी वळे आली आहे? ककां वा दहवाळा 
सांपतासांपता त््ाांना हे कसे कळते की आता उत्तर भार्ात जाण््ािी वळे आली आहे?  

उत्तरेकडील 
ओररओल 
पक्षी 



सांशोधकाांच््ा मते, पक्ष्ाांच््ा शरीरात एक नैसचर्गक कॅलेंडर असते. जेव्हा ददवस लहान होऊ 
लार्तात तेव्हा हे कॅलेंडर पक्ष्ाांना साांर्त ेकी आता लवकरि दहवाळा सरुू होणार आहे. मर् पक्षी 
उर्दार दक्षक्षण भार्ाकड ेस्थलाांतर करतात. जेव्हा ददवस मोठे होऊ लार्तात तेव्हा कॅलेंडर 
पक्ष्ाांना साांर्त ेकी वसांत ऋतूिी िाहूल लार्त आहे. त््ावेळी पक्षी उत्तर भार्ाकड ेस्थलाांतर 
करतात. 



र्ानग स्वलॅो (माळमभांर्री) 



दहवाळा ्ेताि पक्ष्ाांि ेिाणे वाढते. दीघग उड्डाणािी पवूगत्ारी म्हणून ते शरीरात उजाग साठवनू 
ठेवतात.    

लवकरि ते दीघग प्रवासाला तनघतात आखण दक्षक्षण भार्ात स्थलाांतर सरुू करतात.  

उत्तरेकडील 
ओररओल 

पपवळ््ा 
पोटािा सतुार 



काही मदहन््ाांनांतर पक्षी आपला परतीिा प्रवास सरुू करतात. त ेपनु्हा उत्तर भार्ाकड े
प्र्ाण करतात. उत्तरेला आल््ावर ते ततथे घरटी र्नवतात, अांडी घालतात आखण पपल्लाांि े
सांर्ोपन करतात.  

रुर् ूथ्रोटेड 
हममांर्र्डग 



उत्तरेकडील 
ओररओल (मादी) 

र्ानग स्वलॅो 
(माळमभांर्री) 

उत्तरेकडील 
ओररओल 
(नर) 



समदु्री 
पक्षी  

पक्षी ककती उांि उडतात?  मील र्ीट 

जेट पवमान 

िोटे पवमान 

र्ार हेडडे र्ीज 

माळमभांर्री 
र्ाणारा पक्षी 

र्दक व हांस 

र्रूड, 
चर्धाड, घार 



पक्ष्ाांच््ा स्थलाांतरार्ार्तिी काही कोडी आपण सोडवली आहेत. पक्षी कुठे जातात, हे आता 
आपल््ाला मादहत आहे. काही पक्षी पथृ्वीपासून पाि मलै वर उडतात. वारा पक्ष्ाांच््ा उडण््ाच््ाि 
ददशते असेल तर काही पक्षी 50 मलै प्रतत तास इत््ा वरे्ान ेउडतात.    

ब्लॅकपॉल 
वॉर्गलर आर्क्टगक 

टनग 



हजारो वर्ापंासनू आपण पक्ष्ाांि ेतनरीक्षण करत आलो आहोत. पण पक्ष्ाांच््ा स्थलाांतरामार्ील रहस्् 
अद्यापही आपल््ाला सापडलेले नाही. पक्षी सांशोधक हे कोड ेसोडवा्ि ेअथक प्र्त्न करत आहेत.  




